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Syv gode vaner Stephen R. Covey Hent PDF Forlaget skriver: 7 gode vaner, miniudgave findes nu til alle
dem, der vil have de 7 gode vaner med sig overalt eller vil forære dem i lettilgængelig form til andre. 

I mere end tyve år har 7 gode vaner af den internationalt anerkendte Stephen R. Covey været på verdens
bestsellerlister. På verdensplan er 7 gode vaner oversat til 38 sprog og solgt i mere end 250.000 eksemplarer

alene på dansk, på verdenplan i mere end 15 mio. eksemplarer.

I miniudgaven får man præsenteret syv gode vaner, som man kan inkorporere i sine rutiner for at blive mere
effektiv og afbalanceret i sit arbejde, såvel som i privatlivet.

Stephen R. Covey har med 7 gode vaner udbredt sine grundlæggende tanker om, at al udvikling starter
indefra. Før man kan lede andre, må man lede sig selv. Med 7 gode vaner i hånden har mennesker med vidt
forskellige baggrunde lært at rydde op i gamle handlemåder og lære nye vaner, der gør dem i stand til at
handle mere effektivt i både tanke, handling og tale. Kender man ikke de 7 gode vaner i forvejen, er

miniudgaven et godt sted at starte. Ønsker du efterfølgende at vide mere om de syv gode vaner, kan du læse
videre i grundbogen 7 gode vaner, som der også findes en personlig arbejdsbog til.    
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sit arbejde, såvel som i privatlivet.
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